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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 جمهورى اسالمى 
 "پارلمانتاريسم"و 

 

اظهارات خامنه اى راجع به تغيير قانون اساسى و حذف            
پست ریاست جمهورى مباحث مختلفى را دامن زده                       

نظام "خامنه اى جوهر این اقدام را با تغيير                          .  است
اما در اپوزیسيون و بویژه        .  توجيه کرده است   "  ریاستى

نيروهاى ملى اسالمى عمدتا این اقدام را نقشه اى                             
و یکدست  "  رکن جمهوریت نظام   "حکومتى براى حذف     

کردن قدرت در دست خامنه اى و حتى بازگشت به مدل              
جایگاه سياسى واقعى این       .  نظام سلطنتى تلقى کرده اند        

" جمهوریت نظام     "تالش حکومت چيست؟ بحث                        
" حذف نظام ریاستى    "اپوزیسيون ملى اسالمى و بحث            

خامنه اى چه اشتراکاتى دارد؟ اصوال پارلمانتاریسم                     
 عليرغم انتقاد کمونيستى           ،بعنوان یک مدل حکومتى          

 در ایران محلى از اعراب      ،کارگرى ما به این چهارچوب 
 دارد؟ 

 

 جنگ قدرت يا جنگ بقا؟

 که مثل هميشه     ،اعالم اوليه این سياست توسط خامنه اى        
با تائيد و تمجيد سران دیگر حکومت از تریبونهاى                         

 اگرچه رگه هائى از تشدید کنترل و              ،مختلف منجر شد   
یکپارچه کردن قدرت سياسى در ایران را در خود دارد              

. اما اساسا این جنبه نقطه عزیمت این سياست نيست                      
خامنه اى چه به اعتبار همان قانون اساسى ارتجاع                         

 ،اسالمى و چه به اعتبار قدرت مالى و امنيتى و نظامى               
همواره بر بخشهاى دیگر حکومت کنترل داشته و هيچ               

. سياست حکومتى بدون موافقت او پيش نرفته است                       
اصطکاکهاى درون حکومتى تا آنجا به قلمرو قوانين                    

 نهایتا توسط نهادهاى حکومت طورى                 ،مربوط است   
تنظيم و بفرجام رسيده است که نظر خامنه اى را تامين                 

خامنه اى براى کنار زدن مهره        .  کند

 

تشديد تخاصمات دو قطب 
  پی آمدها و معضالت،تروريستی

 

 علی جوادی از هيات داير حزب پاسخ ميدهد

٢صفحه   

 

 فرقه های ناسيوناليست کرد 
 ! بازيچه حکومتهای مرتجع منطقه

 

 ٧صفحه کامران پايدار                                                                        

 يادداشت سردبير،

 

 چپاول حکومتى 
 تحت عنوان نوسازى مدارس

 

 ١١صفحه پدرام نوانديش                                             

 

 ، کارگران شهردارى کرج،دو انفجار و آتش سوزى در صنعت نفت: در صفحات ديگر
 نوامبر ۵ تظاهرات ، گفتگوى آذر ماجدى با تلویزیون اندیشه،کارگران شرکت آتى طرح

 ترفند جدید حکومت اسالمى براى جمع ،در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى
  ...                                                         و ،آورى دیش هاى ماهواره

 

 دمکراسی ناتو و آينده ليبى
 

 ٨صفحه حسن معارفی پور                                                                    

 زنان 
 و اسالم سياسى در عراق

 

 ١٠صفحه داليا علی سعيد                                             



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هاى مهم حکومتى و جناح هاى              
برپا دارنده جمهورى اسالمى در          
سه دهه گذشته با مشکالت بسيار          

چون نه   .  جدى روبرو نشده است      
رقبا و باندهاى حکومتى اهل                   
ویران کردن نظام اسالمى شان              
بودند و نه برخالف اعادهاى                   
کاذب شان مردم در کنار آنها قرار       

بعيد ميدانم خاتمى و          .  داشته اند   
موسوى و دیگران در خلوت                    
خودشان این توهم را داشته باشند          
که مردمى که در فرصتهاى                     

با استفاده از   "  انتخابات"موسوم به   
 ،شکاف باالئى ها بيرون ریختند          

در جنگ جناح هاى حکومتى کنار      
. آنها خواهند بود و یا خواهند ماند         

هم خامنه اى و هم جناح هاى                     
مغضوب حکومتى بر واقعيت                
ضدیت مردم با حکومت اسالمى          

 . اشراف دارند
 

لذا اگرچه جنگ قدرت سياسى و           
اقتصادى از وجوه درگيرى در              

 اما همين        ،باالى حکومت است       
فاکتورها نتيجه و یا گوشه اى از            
یک هدف بزرگتر یعنى بقاى                   

در جنگ   .  حکومت اسالمى است    
 تبدیل  ،بقاى نظام منحوس اسالمى     

کردن سياست خود به سياست                 
 یک  ،رسمى در دفاع از کل نظام        

رکن اساسى است و بدون آن                    
به این اعتبار   .  شکست حتمى است  

خامنه اى در پس این طرح دنبال           
بستن روزنه هائى است که بطور         
موسمى تناقضات نظام اسالمى را      

 و    ،آشکار ميکند و جلو ميراند             
حاصل آن مستقل از تمایل جناح            

 تشدید رویاروئى مردم با کل           ،ها
براى .  حکومت اسالمى است           

خامنه اى کنار زدن باندى                          
وردست و یا به زیر کنترل در                 
آوردن آن و یا حذف فيزیکى                     

 اگرچه مشکل        ،عناصر مهم آن       
ساز بوده اما غير ممکن نبوده                  

نفس دیناميزم جنگ بقاى          .  است
 جناح هاى متفرقه نظام         ،حکومت

اسالمى را به این سمت پيش برده         
این جنگ تاکنون مراحل           .  است

مختلفى را از سر گذرانده و تشدید        
خامنه اى از جانب     .  هم خواهد شد  

 

 جمهورى اسالمى 
 " ...پارلمانتاريسم"و 

حکومتيها و ابواب جمعى نظام       
اسالمى احساس کم قدرتى و یا        

 بلکه او         ،بى قدرتى نميکند        
اساسا از جانب مردم و جامعه         
چنين خطرى را قویا لمس                  

خطرى که بویژه با             .  ميکند
رویدادهاى منطقه سهمگين تر       
از هر زمانى پایه هاى                           
حکومت را ميلرزاند و به سهم        

خود به تشدید جنگ درون                  
حکومتى برسر اتخاذ سياستها         
و شيوه هاى رفع خطر از نظام        

خامنه .  اسالمى منجر شده است    
اى و مشاورانش تالش دارند            
کشتى نظامشان را در این                   
دریاى متالطم روى آب                       

این طرحى برسر        .  نگهدارند
جنگ بقا است و نه برسر                    

 . جنگ قدرت درون حکومتى

 
 اپوزيسيون مهربانتر از مادر 

خامنه اى معضل واقعى                       
حکومت اسالمى را در                        

" حذف نظام ریاستى    "زرورق   
عرضه ميکند و اپوزیسيون              
ملى اسالمى این طرح را با                

حذف رکن جمهوریت       "بحث    
 ،هر دو  .  توضيح ميدهد  "  نظام

 ،عليرغم موقعيت هاى مختلف      
دل در منافع نظام اسالمى                   

موضع خامنه اى               .  دارند
مشخص تر است چرا که براى       
او فرقى نميکند رئيس جمهور         
از طریق یک انتخابات قالبى          

شود و یا توسط              "  انتخاب"
مجلس ارتجاع اسالمى                         

در هر حالتى     .  شود"  انتخاب"
چه انتخاب شونده ها و چه                  
انتخاب کنندگان اساسا دست به       

٢٢٧شماره   
در این ميان   .  هستند"  آقا"سينه هاى   

نفس برگزارى مضحکه انتخابات و       
 تشریفاتى  ،مردم"  راى"و  "  شرکت"

براى مصارف سياسى داخلى و بين        
و گرنه چه کسى              .  المللى است    

نميداند مکانيزم کاندید شدن براى             
ریاست جمهورى و یا تکيه زدن بر          
صندلى مجلس ارتجاع اسالمى                  
چيست و خامنه اى و تمایالت و                  

 سياست او چه نقشى در آن دارد؟ 
 

حذف رکن  "اما آنها که هنوز براى         
 ،یقه پاره ميکنند     "  جمهوریت نظام  

. نيز با خامنه اى درد مشترک دارند        
آنها نظام اسالمى را عليرغم هر نق         

زدن خانوادگى نهایتا نظامى منتخب       
. مردم و داراى مشروعيت ميدانند           

براى این طيف جمهورى اسالمى            
 ولى فقيه قانونيزه و               ،تعدیل شده   
 باز بودن بساط چند                     ،مشروطه

روزنامه مرتجع جناح هاى                           
اجراى کامل قانون       " و       ،حکومتى
تمام مباحثى   .  آرمانى است  "  اساسى

" دمکراسى"و   "  پارلمان"که حول     
و "  وحدت ملى  "و   "  ليبراليسم"و   

و غيره از مجارى           "  آشتى ملى   "
 ،تبليغات این طيف بيرون مى آید              

عناوینى براى بخورد دادن زهر                
. جمهورى اسالمى به مردم است              

کسى که با هر تبئينى ميخواهد این             
نظام بماند و هنوز برسر مناسبات و        

 ،وظایف ارکان نظام خطبه ميخواند       
منتقد درون حکومتى این نظام                    

 و یا اگر هم اپوزیسيون                       ،است
 چيزى بيشتر از این        ،زورکى است 

این .  چهارچوب نميخواهد              
اپوزیسيون پرو رژیم که همواره              

را "  دایه مهربانتر از مادر        "نقش   
 ،براى ارتجاع اسالمى بازى ميکند        

راسا در حفظ همين ساختار ذینفع              
براى تغييراتى تدریجى و             .  است

بيربط به منافع مردم در درون همين       
حکومت و با حفظ اساس و پایه هاى        

یک معضل جانبى    .  آن تالش ميکند   
این اپوزیسيون نيز کور شدن افق              
جست و خيز سياسى در کنار جناح          

هاى موئتلف درون حکومتى                  
فکر ميکنند دیگر امکانى         .  است

 ،"شرکت در انتخابات          "براى      
امکانى براى دميدن در شيپور               

 ،ناهنجار دمکراسى اسالمى                  
امکانى براى حفظ حکومتى که             
بدون آن هویت سياسى و جنبشى          

 باقى      ،شان زیر سوال است                 
 . نميماند

 

اگر خامنه اى در این مسير بقاى           
 این      ،نظام را جستجو ميکند                

 ،اپوزیسيون برعکس خامنه اى           
در این مسير سرنگونى نظام                  

افقش بيش از     .  اسالمى را ميبيند    
پيش کور ميشود و به همين دليل           
به تمجيد ارکان ارتجاع اسالمى           

رکن "تحت عنوان دفاع از                       
 . نشسته است" جمهوریت نظام

 

 اسالم و پارلمانتاريسم 

این شاید طنز تاریخ است که در            
شرایطى که پارلمان و سيستم                 
پارلمانى در مهد آن مورد تهاجم           

 ،جنبش ضد سرمایه دارى است           
در اپوزیسيون کشورهاى اسالم           
زده مانند ایران هنوز تمجيد                     

ما بعنوان کمونيست              .  ميشود
کارگرى و مارکسيست دیدگاهمان     
در قبال نظم پارلمانى بعنوان                  
دیکتاتورى سرمایه مشخص                  

زمانى که دنيا پشت سر              .  است
 کمونيسم   ،دمکراسى رژه ميرفت     

کارگرى و مشخص تر منصور            
 دمکراسى را بعنوان                ،حکمت

چهارچوبى براى اعمال                             
دیکتاتورى سرمایه عميقا نقد کرد       
و امروز این نقدها در خيابانهاى           
اروپا و آمریکاى دمکرات با                   
 . جنبش هاى توده اى جارى است

 

ولى به هر حال سيستم پارلمانى            
نهایتا براى یک کمونيست متعهد         
به هر ذره آزادى عمل مردم بر              
دیکتاتورهاى خشن ارجحيت                 

در همين چهارچوب ایران       .  دارد
هيچوقت پارلمان به معنى ابتر               

در جامعه   .  کلمه هم نداشته است       
 ،اى که احزاب سياسى ممنوع اند        

 زنان   ،اختناق کامل برقرار است      
تحت آپارتاید اسالمى زندگى                  

 زندگى کردن جرم است و      ،ميکنند
حتى آب بازى جوانان سرکوب             

 ،ميشود
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کسانى که جمع     .  مسخره است  "  نظام پارلمانى  "حرف زدن از       
شدن تعدادى آدمکش از صد فيلتر گذشته و دستچين را در سالنى             

 دارند  ، پارلمان مينامند  ،مجلل با مناصب رئيس مجلس و نماینده        
تلقى و افق محدود شان را از همان دمکراسى و پارلمان مورد                  

. نظام پارلمانى در ایران یک توهم است         .  ادعایشان بيان ميکنند   
در دنياى امروز پارلمان جاى البى و اعمال قوانين بنفع                                

در ایران   .  حکومت کنندگان واقعى یعنى سرمایه داران است               
اسالم زده که همه چيز با چماق اختناق و اهللا و اکبر و امام زمان               

 و آخرین الگوهاى دیکتاتورى را در ميان                ،ميشود"  مستحب"
 حرف زدن از نظام     ،مدلهاى دیکتاتورى سرمایه بدست داده است    

. پارلمانى با حفظ حکومت دفاع از جمهورى اسالمى است                        
پارلمانتاریسم اسالمى اگر بيشتر از جامعه مدنى اسالمى مسخره          

 . و بى محتوا نباشد کمتر نيست
 

تحرکات حکومتى اساسا برسر اینست که چگونه نظام اسالمى               
را از سونامى جنبش توده اى ضد کاپيتاليستى و سرنگونه                           

از موضع طبقه کارگر و            .  خواهانه و انقالبى مصون دارند           
 این   ،مردمى که نفعى در حفظ حتى یکروز این نظام ندارند                      

بى توجهى مردم به این           .  تالشهاى ارتجاعى پس زده ميشود          
تبليغات خود بهترین بيان کننده تمایالت واقعى مردم و ميزان                   

مردم ميخواهند به حکومت        .  هشيارى سياسى در جامعه است         
مردم دیده اند که        .  خامنه ایها و کل نظام اسالمى پایان دهند                 

همسرنوشت هایشان در چهار گوشه جهان براى آزادى و دفاع                
اپوزیسيون اسالم زده و     .  از حرمت خود چه مسيرى را ميروند         

یخ .  بورژوائى ایران اما هنوز اندر خم یک کوچه است                              
 این یکى از اسالف         ،پارلمانتارليسم اسالمى در ایران نميگيرد        

حکومت اسالمى باید      .  خود بسيار قالبى تر و مهجوتر است               
 ! *برود

 

 جمهورى اسالمى 
 " ...پارلمانتاريسم"و 

٢٢٧شماره   

 

 دو انفجار و آتش سوزى در صنعت نفت 
 

  کارگر کشته و زخمى شدند۴
 

 آبان دو انفجار    ۶ امروز جمعه    ،بنا به اخبار منتشر شده در رسانه هاى حکومت          
 کشته و زخمى       ۴و آتش سوزى در مراکز نفتى روى داده است که تاکنون                         

 . برجاى گذاشته است
 

اولين انفجار صبح امروز در فاز دوم پاالیشگاه نفت شازند صورت گرفت که                     
اخبار و آمارى در خصوص      نه  موجب آتش سوزى در پاالیشگاه شد اما تاکنون            

کار این پاالیشگاه    .  تلفات انسانى منتشر شده و نه دليل انفجار عنوان شده است                
بطور رسمى در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و یکى از زیر مجموعه هاى                          

 . است" طرح توسعه پاالیشگاه نفت امام خمينی شازند"موسوم به 
 

 فتح شرکت ملی حفاری ایران واقع در          43دومين انفجار و آتش سوزى در دکل          
 نفر کشته و زخمی       4ميدان بی بی حکميه رخ داد که متاسفانه طى آن تاکنون                   

اخبار تاکنونى دليل انفجار و آتش سوزى در این دکل حفارى را ناشى از                   .شدند
عنوان کرده  "  حجم عظيمی از گاز محبوس شده ناشناخته در الیه های مخزن                "

 . است
 

صنایع نفت ایران بحدى فرسوده هست و شرایط ایمنى کارگران نفت بحدى پائين             
صنایع .  هست که این رویدادهاى دلخراش را تدریجا به یک نرم تبدیل کرده است           

پاالیشگاههاى موجود و مجموعه صنایع     .  نفت نياز به یک نوسازى گسترده دارد       
وابسته نه فقط توان توليدى تعيين شده را ندارند و توليد مرتبا با سير نزولى                             
مواجه است بلکه این فرسودگى پاالیشگاهها را به بمب ساعتى عليه کارگران و                 

 . کارکنان صنعت نفت تبدیل کرده است
 

حزب به اعضاى خانواده و همکاران جانباختگان این حادثه صميمانه تسليت                      
جمهورى اسالمى و    .  ميگوید و براى مصدومين آرزوى بهبود و تندرستى دارد            
 مسبب و بانى اصلى       ،پيمانکاران و سرمایه دارانى که همه چيزشان سود است             
 .  این به اصطالح حوادث کار و قاتلين واقعى کارگران هستند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ۶ – ٢٠١١ اکتبر ٢٨
 

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 
 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشمکش دو قطب تروریستی                  
جهان معاصر در این شرایط شدت      

دولت .  قابل مالحظه ای یافته است     
آمریکا رژیم اسالمی را متهم به             

سفير ترور         طراحى براى                  
. عربستان در آمریکا کرده است           

پيش از آن نيز رژیم اسالمی                     
مانورهای دریایی متفاوتی را                 
سازمان داده بود و سران سپاه                 
تهدید ميکردند که هر اقدام نظامی        
آمریکا را در هر گوشه ای از                  
جهان با شدت تمام پاسخ خواهند            

اخيرا هيالری کلينتون نيز           .  داد
تهدید کرده است که ميتوانند رژیم        
اسالمی را به کمک اصالح طلبان       

. مانند رژیم قذافی سرنگون کنند           
در عين حال هر روز خبری مبنی        
بر تالش اسرائيل بر حمله نظامی         
به تاسيسات هسته ای رژیم                        

بشار اسد هم  . اسالمی شنيده ميشود 
اخيرا تهدید کرده است که در                   
صورت حمله نظامی ناتو در                   
سوریه منطقه را به آتش خواهد              

  .کشيد
 

این تهدیدها چه     :  يک دنيای بهتر    
بار سياسی ای دارند؟ آیا حمله                 
نظامی محتمل است؟ آیا آنچه در           
ليبی اتفاق افتاد یک احتمال واقعی       
در تحوالت آتی در سوریه و                    

 ایران است؟ 
 

این تبليغات و           :  علی جوادی     
تهدیدات را بهيچوجه نباید بی                  

اما بين آنچه       .  اهميت تلقی کرد      
ممکن است و آنچه محتمل است             

در هر  .  فاصله روشنی وجود دارد   
حال مستقل از اینکه چه ارزیابی           
ای از احتمال حمله نظامی و                     
ورود جدال این دو قطب                              
تروریستی به فاز نظامی متقابل و        

 باید    ،بدون واسطه داشته باشيم           
برای چنين شرایطی آماده بود و            
خود را برای چنين شرایطی آماده        

 .کرد
  

اما با توجه به آنچه گفته شد من                

 

 ،تشديد تخاصمات دو قطب تروريستی جهان معاصر
 پی آمدها و معضالت

 

 علی جوادی از هيات داير حزب پاسخ ميدهد

معتقد نيستم که آمریکا و                       
متحدین اش در چنين شرایطی        
ميتوانند دست به چنين                           
ماجراجویی بزنند و وارد چنين      
فازی از تخاصمات متقابل                 

نيروی .  دالیل متعددند   .  شوند
نظامی آمریکا در حال حاضر        
توان لجستيکی ورود به یک             
جدال نظامی همه جانبه با رژیم      

اکثر ارزیابی  .  اسالمی را ندارد  
های نظامی و سياسی پيرامون       
این واقعيت به این مساله اذعان       
دارند که هر اقدام نظامی                     
محدودی به سرعت به یک                
جدال و جنگ همه جانبه منجر        

جنگی که ميتواند      .  خواهد شد  
خاورميانه و گوشه هایی از               

نتيجتا .  جهان را به آتش بکشد        
مخاطرات ورود به چنين فازی      
برای هر دو طرف و مسلما               

از .  برای انسانيت بسيار است      
مختل شدن شریان نفتی                        
خاورميانه گرفته تا زیر ضرب     
رفتن نظامی مراکز معينی در         
خاورميانه و اسرائيل و جنوب        
اروپا تماما مسائلی هستند که            
تنها گوشه ای از هزینه چنين            

بعالوه غرب     .  اقدامی هستند    
فاقد انسجام سياسی برای ورود      

اروپا .  به چنين فازی است             
بسادگی اجازه نخواهد داد که           
ماجراجویی در این پروسه                

 .نقش تعيين کننده ای ایفا کند
  

در عين حال سرمایه داری و            
مشخصا سرمایه داری در                  
غرب در شرایط بحرانی                     

بحران .  عميقی بسر ميبرد           
اقتصادی و بحران سياسی                 
حاضر عمال وضعيت مخاطره      
آميزی برای کل سرمایه جهانی     

جنبشهای .  ایجاد کرده است         
اجتماعی ضد سرمایه داری             
مستقيما سيستم اقتصادی و                 
سياسی حاضر را نشانه گرفته        

برخی از حکومتها از جمله   .  اند
حکومت یونان عمال در لبه               

تضاد .  پرتگاه قرار دارند            

٢٢٧شماره   

طبقاتی در جوامع به جلوی صحنه           
امروز بيش  .  سياست رانده شده است   

از هر زمان در مقایسه با چند دهه             
گذشته ما شاهد اعتراضات توده                 
های کارگر و محروم در مقابله با              
وضعيت اقتصادی و سياسی حاضر       

در چنين شرایطی که جنگ        .  هستيم
و جدال طبقاتی مساله اصلی                         
بسياری از حکومتهای سرمایه                   

 ورود به یک فاز نظامی پر             ،است
 اقدامی در      ،ریسک و پر مخاطره        

مقابله با تخفيف بار بحران سرمایه          
بلکه عمال باعث تشدید این          .  نيست

شاید گفته شود که    .  بحران خواهد شد  
جنگ همواره یک راه حل سرمایه           

. در مقابله با بحران بوده است                     
اما جنگ ميان            .  واقعيتی است     

قطبهای اصلی سرمایه جهانی برای       
تقسيم حوزه های صدور سرمایه و          

در شرایط حاضر         .  کاال و نفوذ        
اقتصاد سرمایه داری در جهان                   
آنچنان به هم تنيده است که هيچ                    
نيروی سرمایه داری نميتواند به                
سادگی توازن قوای موجود را به              

. یکبار و با اقدامی جهشی برهم زند        
بطور مثال نه چين ميتواند بدون                 
دسترسی به بازار آمریکا به رشد              
اقتصادی خود اميدوار باشد و نه                
آمریکا ميتواند بدون حفظ بدهی های      
خود به چين ارزش دالر را در                    

نتيجتا .  محدوده کنونی ثابت نگهدارد   
اقدام نظامی یک بلوک سرمایه عليه       
بلوک دیگر سرمایه از احتمال                    
پایينی در تحوالت سياسی                              

آنچه واقعی و         .  برخوردار است    
جاری است جدال طبقابی و تشدید             
تخاصمم دو قطب اصلی جوامع                 

.  تضاد کار و سرمایه است          ،کنونی
آیا تشدید تخاصمات ميان دو قطب            

" جنگی"تروریستی نميتواند آن                
باشد که بتواند در عين حال به کمک      

. آمریکا و متحدینش منجر شود                  
مسلما ارزیابی های متفاوتی از این         

من معتقدم که       .  مساله وجود دارد      
اتفاقا ورود به چنين فازی بحران               
جهان سرمایه داری را نه تنها                      
تخفيف نخواهد داد بلکه عمال تشدید        

مختل شدن جریان نفتی      .  خواهد کرد 

 زیر ضرب رفتن مراکز            ،جهان
عمده سياسی و نظامی در                          
خاورميانه و اروپا عاملی در                  
جهت تخفيف بحران سرمایه داری   

برعکس باعث تشدید آن         .  نيست
در شرایطی که همه        .  خواهد شد  

حکومتهای سرمایه داری                         
ميکوشند بار بحران اقتصادی را         
بر گرده کارگران و مردم محروم        

 چنين اقدامی عامل             ،پياده کنند    
از طرف     .  تخفيفه نخواهد بود        

دیگر سران و گردانندگان رژیم            
اوباش اسالمی ميدانند که در                   
صورت ورود این کشمکشها به            
فاز نظامی با مخاطرات بسياری          

رژیم ميتواند   .  مواجه خواهند شد    
 ميتواند چند     ،در هم شکسته شود      

از این رو عليرغم خط      .  پاره شود 
 در   ،و نشان کشيدنهای هميشگی       

عين حال مراقب گسترش این                 
کشمکشها و عبور از خطوط                  

 .قرمز هستند
   

به این فاکتورها باید عامل مقابله          
بشریت متمدن و معترض را                   

اعتراضاتی که اکنون   .  اضافه کرد 
شاهد آن هستيم این اعتراضات             

فاقد .  ضد سرمایه داری است             
در .  جوهر ناسيوناليستی هستند        

چنين شرایط اعتراضی                              
حکومتهاى سرمایه بسادگی                    
نخواهند توانست این وضعيت را         
به ضد خود تبدیل کنند و مردم را          
پياده نظام جنگ و لشگر کشی                

 .نظامی خود کنند
  

اما شرایط ایران و سوریه متفاوت      
آنچه در تقابل رژیم آمریکا       .  است

و رژیم اسالمی از احتمال کمی             
برخوردار است در قبال سوریه           
ميتواند از احتمال باالتری                        

حکومت سوریه   .  برخوردار باشد  
. توانائيهای رژیم اسالمی را ندارد    

بعالوه تصور بشار اسد مبنی بر           
۵صفحه اینکه ميتواند     



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خاورميانه را به تنهایی به آتش               
 بيشتر به یک تهدید تو                    ،بکشد

. خالی شبيه است تا واقعيتی عملی       
مسلما این رژیم برای نجات خود           

 اما  ،دست به هر اقدامی خواهد زد      
دامنه این اقدامات و عکس العمل          

 ،هایی که با آن مواجه خواهد شد           
کامال از آنچه در قبال رژیم                       

 متفاوت      ،اسالمی محتمل است          
حتی رژیم اسالمی هم     .  خواهد بود 

حاضر نخواهد شد که سرنوشت            
خود را به سرنوشت رژیم سوریه        
گره بزند و با رژیم سوریه به قعر         

 .سقوط کند

  

 گرایشات راست    :يک دنيای بهتر   
و ارتجاعی در این چهارچوب                
کدامند؟ چه نقدی به این گرایشات         
دارید؟ چگونه ميتوان در عين                 
مبارزه همه جانبه برای سرنگونی      
رژیم اسالمی به مقابله با این                    

 گرایشات رفت؟ 

 

 همواره با تشدید             :علی جوادی   
تخاصمات ميان دو قطب                            
تروریستی جهان ما شاهد تحرک         
دو گرایش ارتجاعی و راست در          

از .  قبال چنين شرایطی هستيم            
یکسو جریان راست پرو غربی و         
جماعت قوم پرست به دنبال                      
تکرار سناریوی عراق و ليبی در         

این جریانات        .  ایران هستند        
همانهایی که هستند که پرچم                     

را در قبال حمله         "  تنکيو بوش  "
نظامی آمریکا به عراق در دست          
گرفتند و خواهان تکرار آن در               

. مقابله با رژیم اسالمی بودند                  
جنگ یک رکن مهم سناریوی                 
سياسی این جریانات برای نزدیک      

این .  شدن به قدرت سياسی است         
جریانات فاقد نيروی اجتماعی               
قابل مالحظه ای در زمين سياست       

بی جهت نيست که پرچم          .  هستند
شان را به توپخانه ارتش آمریکا و       

حمله نظامی    .  ناتو گره زده اند          
اهرم مهم و تعيين کننده این                        
جریانات برای پيشروی سياسی            

 

تشديد تخاصمات دو قطب 
 ...تروريستی جهان معاصر 

یک .  در تحوالت ایران است        
نيروی تازه نفس این صف                 

 جریانات                               ،ارتجاعی
. ناسيوناليست قوم پرست است      

اخيرا یک شاخه حزب                          
دمکرات کردستان به تبليغات         
ویژه ای برای حمله به ایران و        
تکرار سناریوی آمریکا و ناتو        
در عراق و ليبی دست زده                  

آمریکا و ناتو این                  .  است
حمله "  مجوز"را  "  فراخوانها"

نظامی در زمان خود تلقی                  
این یک سوی این     .  خواهد کرد 

اميدش .  تخاصم ارتجاعی است   
به آمریکا و ناتو و کل ماشين             

 .نظامی غرب است

  

در سوی دیگر این کشمکش              
. جریان پرو رژیمی قرار دارند    

اسالمی   –جنبش ملی                   
سرنوشت اش در اساس به                 
موجودیت کثيف رژیم اسالمی       

این جریانات  .  گره خورده است  
ميدانند که در صورتيکه این             
تخاصمات به فاز نظامی و                 
تحریم اقتصادی همه جانبه                

 رژیمی که علی         ،کشيده شوند  
العموم قصد اصالحش را                   

 دچار تالطمات بسياری       ،دارند
خواهد شد و احتماال چيزی از          

باقی "  اصالح"آن برای               
این گرایشات      .  نخواهد ماند     

مخالف تحریم اقتصادی و حمله     
نظامی اند نه از آن رو که                    
دلشان برای توده های مردم              
زحمتکش و ستمدیده سوخته             

نگران سرنوشت و      !  نه.  است
. موقعيت رژیم اسالمی اند                

مخالفتشان از جنس و زاویه              
مخالفت خوانيهای جریانات             

در آن صف   .  پرو اسالمی است  
 .قرار دارند

  

موضع حزب اتحاد کمونيسم            
 حزب کمونيست                ،کارگری

 در   ،کارگری منصور حکمت     
تقابل با این دو گرایش                            

٢٢٧شماره   
ما خواهان    .  ارتجاعی قرار دارد       

سرنگونی فوری و انقالبی رژیم               
سرنگونی انقالبی    .  اسالمی هستيم   

رژیم اسالمی پيش شرط تحقق هر            
گونه تحول آزادیخواهانه و برابری        
طلبانه و سوسياليستی در جامعه                

ما در عين حال خواهان پيش        .  است
برد پروسه ای کم مشقت برای                     

هر گونه دخالت          .  جامعه هستيم    
نظامی و یا تحریم اقتصادی همه                
جانبه عمال منجر به صدمات                        

. بسياری به مردم محروم خواهد شد       
مقابله با این شرایط در عين حال                

ما .  یک رکن پيشروی ماست                 
خواهان سازماندهی و رهبری                   
جنبش سرنگونی طلبانه در جامعه           

 اما به شدت مخالف هر گونه        ،هستيم
اقدام نظامی و یا تحریم اقتصادی               

ما مخالف تحریم اقتصادی و      .  هستيم
 در عين حال     ،عمليات نظامی هستيم  

که در صف اول مبارزه برای                      
. سرنگونی رژیم اسالمی قرار داریم    
 .این استراتژی شناخته شده ماست

  

 جریانات راست       :يک دنيای بهتر      
محافظه کار پرو غربی و قوم                      
پرستان و بخشهایی از جریانات ملی      
اسالمی از قرار به دنبال تکرار                 
سناریوی عراق و ليبی در ایران                

بعضا مخالفت خوانی با              .  هستند
دخالت ناتو را مخالفت با سرنگونی        

آیا .  رژیم اسالمی یکی قلمداد ميکنند     
حمله نظامی از جنس آنچه در ليبی           
صورت گرفت ميتواند منجر به                 
سرنگونی رژیم اسالمی شود؟ پاسخ      

 شما به این تبليغات چيست؟ 

 

 نباید به اراجيف                :علی جوادی     
جریانات ارتجاعی و ضد جامعه               

حقيقت گویی یک           .  اهميتی داد     
خصلت مشخصه جریاناتی نيست که     
پرچم سياسی خود را بر خانه                       
خرابی جامعه و تخریب شيرازه                

از جریاناتی  .  جامعه استوار کرده اند 
که از ساواک دفاع ميکنند نميتوان            

اما .  ادعایی حقيقت گویی داشت            
اجازه دهيد برای تفنن هم که شده به          
صورت ظاهر تبليغات این جریانات      
ارتجاعی بپردازیم و به این سئوال           
مشغول شویم که آیا حمله نظامی                
ميتواند منجر به سرنگونی رژیم               

اجازه دهيد به این           .  اسالمی شود   
سئوال مستقل از تبليغات این                         

 .جریانات بپردازیم

  

قربانيان اوليه اقدام نظامی و                   
جنگ ميان قطبهای تروریستی در     
درجه اول مردم سرنگونی طلب          

مردمی که عمال حکم به          .  هستند
. سرنگونی رژیم اسالمی داده اند        

و .  در کمين رژیم اسالمی هستند        
برای سرنگونی اش روز شماری       

این نيروی اصلی و تعيين      .  ميکنند
کننده سرنگونی رژیم اسالمی               

تصور اینکه اقدام نظامی         .  است
آمریکا و ناتو به تنهایی بتواند به           
سرنگونی رژیم اسالمی منجر              

 یک سوء تفاهم کودنانه                  ،شود
جریانات ضد اجتماعی و دست             

. راستی و قوم پرست است                       
واقعيت این است که اقدام نظامی          

در صورت شروع   .  محدود نداریم 
عمليات نظامی ما بسرعت شاهد         
گسترش جنگ و تقابل نظامی                

در چنين     .  طرفين خواهيم بود        
شرایطی جنبشهای اجتماعی و              
سياسی که سرنگونی رژیم                       

 ،اسالمی بخشی از هدفشان است         
عمال قيچی و به درجاتی حاشيه            

فضای نظامی و     .  ای خواهند شد    
جنگ فضای آسانی برای تقابل و         
پيشبرد مبارزه با رژیم اسالمی و         

جنگ یک    .  تقابل نظامی نيست      
عامل مخرب در پروسه                             

. سرنگونی رژیم اسالمی است             
عاملی که عمال منجر به تضعيف        
نيروی اصلی و تعيين کننده                      
سرنگونی طلب در جامعه منجر          

 .شود

  

اما شاید مدافعين حمله نظامی ادعا  
کنند مگر رژیم قذافی در یک                  
پروسه نظامی و دخالتگری ناتو           
ساقط نشد؟ آیا این تجربه نميتواند         
در تقابل با رژیم اسالمی تکرار            
شود؟ تکرار آنچه در ليبی                         
صورت گرفت به سادگی در قبال        
رژیم آدمکشان اسالمی ممکن               

رژیم اسالمی دارای              .  نيست
ظرفيتهایی است که رژیم                          

. استبدادی قذافی فاقد آن بود                    
جامعه ليبی با جامعه ایران قابل            

جنگ عليه رژیم       .  مقایسه نيست  
اسالمی به مرزهای جغرافيایی            

. ایران محدود نخواهد شد                         
خاورميانه را شعله ور خواهد                

نتيجتا از پيش روشن و مسلم      .  کرد
نيست که حمله نظامی و جنگ               
عليه رژیم اسالمی به سرنگونی          

در .  این رژیم منجر خواهد شد            
ليبی اینطور     

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اما در تقابل با رژیم اسالمی          ،بود
 .مساله بسيار پيچيده تر است

  

با توجه به این فاکتها باید گفت که           
حمله نظامی و جنگ دو قطب                 
تروریستی آنطور که قوم پرستان        
و جریانات راست محافظه کار              

 عاملی تعيين کننده          ،ادعا ميکنند   
. در سرنگونی رژیم اسالمی نيست    

برعکس ميتواند منجر به تضعيف       
نيروی اصلی سرنگونی انقالبی           

شيشه عمر    .  رژیم اسالمی شود       
رژیم اسالمی در دست مردمی               
است که خواهان بزیر کشيدن این         
رژیم تا مغز استخوان مرتجع و              

در عين حال باید با          .  اسالمی اند  
 اگر حمله      ،شدت تمام تاکيد کرد        

نظامی منجر به سرنگونی رژیم           
 مخاطرات و                ،اسالمی شود       

صدمات آن برای مردم بسيار                  
بيشتر از پروسه ای که مردم                    
انقالبى و بپاخواسته این رژیم                 

 . آدمکش را بزیر بکشند

 

 در صورت حمله    :يک دنيای بهتر 
نظامی آمریکا و یا اسرائيل به                 
رژیم اسالمی حزب چگونه امر            
سياسی خود را پيش خواهد برد؟           
چگونه باید با این پيچيدگيها مقابله        

 کرد؟ 

 

حزب در این زمينه     :  علی جوادی 
دارای سياست بسيار روشن و                

 

تشديد تخاصمات دو قطب 
 ...تروريستی جهان معاصر 

ما خواهان      .  صریحی است     
سرنگونی انقالبی رژیم                       

چه در شرایط     .  اسالمی هستيم  
صلح ميان قطبهای تروریستی       
و چه در شرایط جنگ ميان               

ما برای         .  این جریانات        
سرنگونی انقالبی رژیم                       

در عين  .  اسالمی تالش ميکنيم   
حال مخالف حمله نظامی و                

ما در   .  تحریم اقتصادی هستيم    
عين حال که برای سرنگونی           
رژیم اسالمی مبارزه ميکنيم            
در همان شرایط برای مقابله با        
سياست نظاميگری آمریکا و           

. متحدین اش مبارزه ميکنيم              
یک راه مقابله و خنثی کردن             
حمله نظامی و جنگ تشدید                
تالش برای سرنگونی رژیم             

اما در صورت     .  اسالمی است  
شکل گيری چنين پروسه ای             
حزب نيز باید خود را برای               
مقابله نظامی عالوه بر مقابله           
سياسی با این واقعيات آماده و          
نيروی کمونيسم و کارگر را             

ما .  در این راستا نيز بسيج کند       
در چنين شرایطی بر خالف              
پاسيفيستها خانه نشين نخواهيم        
شد و صحنه را به جریانات               
راست و قوم پرست تسليم                   

در طرف مقابل     .  نخواهيم کرد  
مسلما جنگ و حمله نظامی را         
عاملی در جهت پيشرفت خود         

. نميدانم و واقعيت هم این نيست     
در این زمينه باید بيشتر بحث           

 . *  کرد

٢٢٧شماره   

 

 ترفند جديد حکومت اوباش اسالمی
 ! عليه مردم، عليه ديشهای ماهواره

 

 نازنين اکبری

سر انجام پس از چندین ماه که سياست تقال و تالش حکومت وحوش                              
اسالمی برای جمع آوری دیشها و گيرنده های ماهواره از طریق یورش به              
خانه ها و زندگی خصوصی مردم بعلت مخالفت و مقاومت مردم و                                
بخصوص جوانان و زنان ناکام مانده است؛ حاال که مراسمات انتر بازی و              
آکروبات بازی ارازل حکومت جهل و جنایت اسالمی که از طریق طناب                

به خانه های مردم وارد شده و ميشوند و عمال             ...  و هليکوپتر و جرثقيل و     
بی نتيجه بوده اس؛ حاال که بسياری از سران ریز و درشت حکومتی به                      
شکست اقدام و سياست سرکوب و سانسور حکومت در زمينه جمع آوری                
دیشها و گيرنده های ماهواره معترفند؛عليرغم همه این شکستها و بی                          
آبروئيها تشبثات مذبوحانه حکومت جنایت و شکنجه و سانسور و سنگسار             
اسالمی که مرگ خود را در فضای باز سياسی و گسترش و تبادل اخبار                    

 . ميداند ادامه دارد

 

اخيرا در تالشی جدید مراکز نيروی انتظامی و کالنتریها در هر یک از                     
محالت تهران اقدام به ارسال نامه هایی تهدید آميز به درب منازل مردم                     

در این نامه   .  این نامه ها دارای مهر و امضا کالنتری محل است         .  نموده اند 
ها خطاب با ساکنين مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی آمده است که                               

ما ميدانيم که شماها در          .  ماموران ما همه شماها را شناسایی نموده اند               
منازل خود رسيور و دیش و گيرنده های ماهواره  داشته و بطور غير                          

بدینوسيله از شما اهالی مجتمع یا آپارتمان             .  استفاده می نمایيد    !!!  قانونی
خود پایان داده و       !!  ميخواهيم هر چه سریعتر به این اقدام خالف قانون                

و .  نسبت به برداشتن و جمع آوری دیشها و گيرنده های خود اقدام نمایيد                   
در خاتمه با لحنی تهدید آميز گفته اند در غير اینصورت با متخلفين از                           

با شدت و اشد مجازات در مراجع قضایی حکومت اسالمی                           !!  قانون
 . برخورد خواهد شد

 

اما این تالش حکومت با تمسخر و پوزخند و مخالفت و مقاومت بيشتر                         
یکی از اهالی شهرک ژاندارمری تهران      .  مردم و جوانان روبرو شده است     

که دیروز سه شنبه دهم آبان ماه این نامه به دستش رسيده بود ميگفت هيچ                   
این حکومت همان حکومت وحشی و جنایتکاری         .  غلطی نمی توانند بکنند    

 حاال به این حال     ، سال پيش حتی ویدئو را هم ممنوع کرده بود          30است که   
اینها باید در انتظار روز سرنگونی و سقوطشان که                   .  و روز افتاده اند      

 .بسيار هم نزدیک است باشند

11/8/90 

 

 ، در دفاع از زندانيان سياسى،در دفاع از کارگران زندانى
 در دفاع از جنبش سوسياليستى طبقه کارگر 

 واحد استکهلم شما را دعوت به ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  نوامبر ميکند ۵شرکت در تظاهرات روز 

 ، ميدان سرگل، بعدازظهر٣ نوامبر ساعت ۵شنبه 
 استکهلم 

 !نه به اعدام
ه                       ظامی ک ر آن ن ي ي غ آيا الزم نيست در مورد وسايل ت

ا          ،تمامی اين جنايات را توليد ميکند      د؛ ت ديشي  عميقا ان
ان                      م؛ هم ي اره جالد سرده اينکه آهنگ ستايش در ب
جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای          

 افراد بعدی باز ميکند؟                                                                           
 کارل مارکس



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سفر اخير مسعود بارزانی رهبر           
حزب دمکرات و ریيس حکومت         
ارتجاعی اقليم کردستان عراق به         
ایران و مالقات این عروسک                 
خيمه شب بازی ناسيوناليسم کرد          
با سران جنایتکار جمهوری                     
اسالمی حاوی نکات قابل تاملی            

 . است

 

بارزانی در دیدارهایی که با خامنه      
ای، احمدی نژاد و دیگر                              
سرکردگان حکومت جنایت پيشه         

 بطور موکد بر           ،اسالمی داشت   
دوستی و همکاری دو جانبه ميان         
حکومت اقليم کردستان با حکومت     

 .جانيان اسالمی تاکيد گذارد                    
بارزانی در تمام دیدارها و                         
گفتگوهایش به سران جمهوری             
اسالمی اطمينان داد که حکومت           
اقليم کردستان عراق در همه                    
زمينه ها بخصوص برای ایجاد             
ثبات و امنيت در مناطق مرزی با         
جمهوری اسالمی همکاری تام و         

بارزانی به    .  کمال خواهد داشت      
زبانی اعالم داشت در پی                           
تماسهایی که با فرقه های                            
ناسيوناليست و عشيرتی و مرتجع       

 ،پ ک ک و پژاک داشته است                
توافقاتی برای ایجاد ثبات و امنيت       
بيشتر در مناطق مرزی بعمل آمده       
و به سران حکومت اسالمی چراغ      
سبزی را نشان داد که آسوده                     

 . باشيد

 

در مقابل سران وحشت زده                      
حکومت اسالمی نيز که در پی               
خيزشهاى انقالبى و تالطمات                
منطقه بسياری از پایگاههای                   
تروریستی خود را در منطقه از             
دست رفته و در حال اضمحالل             
ميبينند و به دنبال ایجاد جای پایی          

 با اعالم      ،جدید در عراق هستند        
خوشوقتی و با خوشرویی به                    

. استقبال مسعود بارزانی رفتند              
عالوه بر این دیدارها در چندین             
ماه گذشته جمهوری اسالمی برای      
ایجاد پایگاهی در عراق و                          

 

 فرقه های ناسيوناليست کرد 
 ! بازيچه حکومتهای مرتجع منطقه

 

 کامران پايدار

بخصوص با سفرهای پی در            
پی صالحی وزیر به اصطالح        
خارجه حکومت اسالمی به              
عراق دست به دیپلماسی فعالی       

جمهوری اسالمی    .  زده است   
در این راستا اهداف                                
جنایتکارانه خودش را دنبال            

به دنبال تالطمات              .  ميکند
منطقه، در سوریه که متحد                
اصلی حکومت اسالمی و                  
پایگاه اصلی ترانزیت تروریسم    

 ،اسالم سياسی در منطقه است        
 6حکومت بشار اسد بيش از             

ماه است که با خيزش توده                  
های ميليونی مردم سوریه                 

حکومت . زمينگير شده است       
سرکوبگر و ارتجاعی اسد در         
سوریه  بر اثر مبارزات                       
گسترده مردمی که با خواست          
آزادی، برابری و رفاه به ميدان  
آمده اند نفسهای آخرش را می          
کشد و از هم اکنون شمارش              
معکوس برای سقوطش شروع      

بحران مشروعيت و   .  شده است 
بقا حکومت اسد در سوریه به           
دیگر فرقه های تروریستی               
اسالمی در لبنان از قبيل حماس   
و حزب اله نيز سرایت نموده           

به زبانی کشتی تروریسم    .  است
هار اسالمی در این منطقه به            
گل نشسته و از قرار با رشد و           
گسترش امواج انقالبی در                  
منطقه و بخصوص با سقوط             
عنقریب حکومت اسد در                    
سوریه حضرات باید در انتظار     

. روزهای تيره تری هم باشند          
بخشی از تقالهای حکومت               
اسالمی برای نفوذ در عراق از      

 . همينجا نشات ميگيرد

 

و اما آقای بارزانی و حکومت         
 که به    ،پنتاگونى اقليم کردستان   

دليل ماهيت سرکوبگرانه و              
فساد مالی و تحميل فقر و                     
فالکت و بيکاری و عقب                     
ماندگی بيسابقه به جامعه                     
کردستان عراق بشدت مورد            
تنفر مردم زحمتکش در آن                

٢٢٧شماره   
 به ایران آمده تا چه              ،منطقه است  

بگوید؟ در پی رشد و اعتالی                        
مبارزات ضد سرمایه داری و                     
آزادیخواهانه و جنبش چپ و                        
کارگری در سراسر دنيا و                              
بخصوص در منطقه خاورميانه که         
خواستش تنها آزادی و برابری و               

 مسعود   ،رفاه و حرمت انسان است        
بارزانی این سر عشيره                                    
ناسيوناليست که مردم در عراق به           

 به ایران    ،امثال او فرعون ميگویند     
آمده تا به مالهای جنایت پيشه حاکم         
چه بگوید؟ هم بارزانی و هم برادر           

 هم    ،"مام جالل   "بزرگترش یعنی       
آخوند خامنه ای در ایران و هم بشار  

 و دیگر ،اسد قاتل و جانی در سوریه 
سران فاسد و در حال سقوط                           
حکومتهای سرمایه داری در منطقه       
که در محاصره مبارزات پر شور و       
انقالبی کارگران و زحمتکشان                  

 همه این جانواران      ،گرفتار آمده اند   
ریز و درشت خطر را در بيخ گوش        

تمام تالش و    .  خود احساس کرده اند    
تقالها و نقشه و قول و قرارهایشان          
بی ثمر و آب در هاون کوبيدن                      

باید گورشان را گم کنند و این        .  است
 . حکم دوره انقالبى است

 

سرمایه داری با سر در لجن و بن              
 نسخه   .بست بحران فرو رفته است        

سرمایه داری برای بقا و فرار از               
بحران اجتناب ناپذر فعلی که                        

 تشدید و افزایش           ،دامنگيرش شده   
فقر و فالکت و گرسنگی و سرکوب        
بيشتر عليه کارگران و زحمتکشان          

حاال .  و توده های به جان آمده است        
در این بساط بحران و سقوط و                     
فروپاشی سرمایه داری جهانی دیگر     
تکليف حکومتهای درجه چندمی از        
قبيل ایران و عراق و سوریه و اقليم         

معامله گری  .  روشن است !  کردستان
سودجویانه حکومتهای در حال                  

... سقوط ایران و سوریه و عراق و         
بخشی دیگر از ماهيت بحران زده و       

در همين راستا       .  العالجشان است   
برخی از جریانات باند سياهی و                
عشيرتی در مناطق کردستان ایران        
و عراق و ترکيه هم بازیچه                            

تا دیروز   .  حکومتهای منطقه هستند    
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی با     
توپ باران و لشگرکشی به                            
کردستان عراق در حال جنگ و                
درگيری با فرقه های امثال پژاک             

حاال بر اساس برخی اخبار              .  بود
منتشره جمهوری اسالمی با واسطه       
گری امثال بارزانی با پ ک ک و             

با .  پژاک به توافقاتی رسيده است       
آنچه که از شواهد و قراین بر می         
آید حکومت اسالمی با تطميع و             
وسيله قرار دادن این فرقه های              
ناسيوناليستی و ضد انقالبى                     
ميکوشد از آنها بمثابه اهرم                      
فشاری بر عليه دولت ترکيه و                
گرفتن حق سکوت در برابر                    
حکومت بحران زده و در حال               

. سقوط بشار اسد استفاده نماید               
البته این اولين بار و آخرین بار              
هم نخواهد بود که فرقه ها و                     
باندهای مرتجع ناسيوناليست کرد      
منطقه مزدور و بازیچه                              
حکومتهای هار سرمایه داری               

 زد و بند و معامله           .واقع ميشوند  
گری با حکومتهای سرکوبگر و           
ضد انسانی و زندگی سياسى در           
بين شکاف و اختالفات                                
حکومتهای سرمایه داری ماهيت        
و جوهر وجودی هميشگی همه             
فرقه های ضد انقالبی،                                

 . ناسيوناليست و مرتجع است

 

نه این جریانات متفرقه و نامربوط      
و نه هيچيک از حکومتهای                     
بحران زده و مفلوک و در حال              

. سقوط منطقه آینده ای ندارند                 
امروز در سراسر دنيا جنبش                  

 جنبش چپ و کارگری با      ،انسانيت
 با پرچم      ،پرچم انترناسيوناليستی  

آزادی و برابری و رفاه و حرمت         
و .  انسان به ميدان آمده است                

امروز همسرنوشتی و منافع                   
مشترک طبقاتی و مبارزه عليه             
سرمایه داری و مذهب و                            
ناسيوناليسم مرزها و جغرافيا را          

همه جا التحریر   .  در نوردیده است  
است؛ از سليمانيه عراق و مصر          

 از یونان و اسپانيا و      ،تا قلب اروپا  
آلمان تا مرکز وال استریت در               

بورژوازی ...  نيویورک تا کانادا و   
بحران زده و سرگردان و فرتوت        
امروز به همراه جنبشهاى                         
ارتجاعى ناسيوناليستى و مذهبی         
هيچ راه حلی برای برون رفت از        
بحران فقر و فالکت و گرسنگی            

اینان خود بانيان این دنيای     .  ندارند
 . کریه و زشت و غير انسانی ند

 

جهان امروز برای خوشبختی و           
 برای رفاه و برابری و            ،سعادت
 بيش از هر زمان دیگری         ،آزادی

نيازمند کمونيسم و راه حل                        
 *. کارگری است



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخبار جدیدتر نشان ميدهد که                   
 ،قذافى جنایتکار بعد از دستگيرى       

و "  حقوق بشر   "توسط مدافعين        
بشيوه اى بسيار            "  دمکراسى"

جنایتکارانه بعد از تجاوز و                      
این .  بيحرمتی او را کشته اند                

اخبارهاى جدید از ليبى تناقضات         
از یک طرف ماهيت     .  زیادى دارد 

تازه به تخت نشاندگان را برمال              
ميکند و همراه با آنها معنى                        
دمکراسى ناتو را بار دیگر عریان      

حول مسئله  دیگر  از طرف   .  ميکند
کشته شدن قذافى ميخواهند آینده            
ليبى را از چشم مردم دور                          

گویا تاکنون کودتاچيان   .  نگاهدارند
و ناتو و اسالفشان مانند قذافى به           
روش دیگرى با مخالفين و اسرا و        

 !زندانيان برخورد کرده اند

 

رسانه های مبتذل و نوکر یا فعالين     
دست راستی طرفدار وضع                      
موجود تالش دارند با تحليل های          
سطحی و پوشالی جهتگيرى                    

من .  سياسى دولتها را جا بياندازند      
تالش ميکنم تحليلى مارکسيستی از  
تحوالت و تغييرات اجتماعی                  

 یکى از            ،قذافى.  داشته باشم     
. دیکتاتورهاى جنایتکار کشته شد       

برخالف .  اول احساسم را بگویم        
بسيارى که از این هوراها براى            

 من  ،کشته شدن قذافى و یا انتقادها       
اصال نميتوانم بی دليل در قبال                
کشته شدن این یا آن دیکتاتور یا              
محاکمه اش ناراحت یا خوشحال           

شاید بسياری از مردم عادی      .  باشم
از سر اینکه جنایتکارى دیگر                 
سرنگون و کشته شد به اشکال                
مختلف از شنيدن خبر کشته شدن          

در این  .  قذافی اعالم خشنودی کنند   
شکی نيست که قذافی یک ابله جاه        

 و دلقکی     ،طلب، جنایتکاری فاسد    
بی خاصيت بود که طی بيش از              
چهار دهه حکومت بر ليبی یک             

اسالمى   –دیکتاتوری عشيره ای       
را بر مردم تحميل نموده بود و                
خود و خانواده اش بر پولهای به            
دست آمده از فروش نفت خوابيده          

اگر هم لقمه اى نان به مردم     .  بودند

 

 دمکراسی ناتو و آينده ليبى
 

 حسن معارفی پور

دادند هزاران هزار برابرش را      
صرف عيش و نوش و تجارت        
و تروریسم و سرکوب خشن و        
پرکردن حسابهاى بانکى شان         

با مرگ قذافی،                  .  کردند
حکومت طایفه ای ارازل و               

. اوباش وابسته به او پایان یافت      
اما .  تا اینجا خوشحالى جا دارد      

سقوط قذافى با بقدرت رسيدت        
یک حکومت دست راستی و            

ملغمه ای  .  مرتجع مصادف بود  
از حکومت مذهبی و عشيره            
ای و دستگاه قبلى قذافى و                   

 توسط         ،ارازل و اوباش                
قدرتهاى غربى و ناتو به                      
عنوان آلترناتيو قذافی به خورد      

شاید کشته شدن    .  مردم داده شد   
قذافی بالفاصله برای خود من         
هم خوشحال کننده بوده باشد،           
اما نوع کشتن او با توجه به                
عکس هایی که منتشر شده نه           
تنها خوشحال کننده نيست، بلکه    
نشان از اوج ریاکاری و                      
توحش ناتو و متحدین شان در          

قذافى را  .  دولت جدید ليبى است   
قذافی .  نميخواستند محاکمه کنند  

را کشتند تا واقعيت را با او                 
آخر بيشتر این           .  دفن کنند     

دمکرات هاى متشخص و                  
ميليتاریست خودشان دوست و       

 . یار قدیمى قذافى بودند

 

مردم ليبی بعد از یک جنگ               
چند ماهه و کشته شدن هزاران        
نفر در این جنگ، این بار نه              
تنها چيزی به دست نياوردند             
بلکه یک ذره امنيت اقتصادى         
دوره قذافی فاسد را هم از                    

بيشک عشيره       .  دست دادند     
قذافی از فاسدترین سيستم های       
حکومتی بود که ميلياردها دالر     
پول نفت ليبی را باال کشيده                
بودند، اما در دوره همين                     
دیکتاتور فاسد مردم ليبی به              
نسبت دیگر کشورهای آفریقائی    
به نسبت موقعيت بهتری                     

اگر یک حکومت             .  داشتند
 ،آزادیخواه در ليبى سر کار بود     

٢٢٧شماره   
مردم ليبی با توجه به ثروتهاى آن              

 ،جامعه و آزاد شدن استعدادها                    
ميتوانستند زندگی مردم در                            
کشورهای اروپایی و حتی بهتر از           

  .آن را داشته باشند

 

همينطور تحليل هائی که از جانب            
غالب سياستمدارن سطحی و پرو             
غرب یا از جانب برخی چپ های             
ناسيوناليست و پوپوليست در مورد         

 ،رویدادهای ليبی ارائه می شود                
هيچگونه تطابقی با آنچه در ليبی               
اتفاق افتاده و آنچه دارد شکل                        

بسياری از  .  ميگيرد نداشته و ندارد     
نظریه پردازان بورژوا و جمعی از        
چپ های به راست چرخيده                           

ناميدن آنچه   "  انقالب"پوپوليست با     
 عمال خاک تو      ،در ليبی اتفاق افتاده     

چشم طبقه کارگر و مردم می پاشند          
و حقایق و رویدادهایی به این                       
روشنی را که چيزی جز سر کار               
آمدن ارتجاع محض نيست را                      

اینها البته     .  وارونه تفسير ميکنند        
بدليل درک بد تئوریک نيست بلکه           

"منفعت طبقاتى است      مد "  انقالب. 
ادبيات .  نظر آنها از همين نوع است      

حزب ما در باره ویژگيهاى انقالب          
 تفاوت انقالب       ،و تحوالت انقالبی      

کارگرى با خيزشهاى توده اى براى       
 و وظایف کمونيسم                   ،سرنگونى

کارگرى در ایندوران به تفصيل                
اما اینجا خطاب به     .  سخن گفته است  

این طيف از تحليل گران باید بگویم         
که این تحليل ها زیادى سطحی و               

باید بگویم  .  بی ربط به واقعيت است     
که تحوالت انقالبی با سازماندهی از      
پایين و تشکل یابی آگاهانه و                         
رهبری حزب رادیکال پرولتری می     
تواند صورت گيرد نه نيروهای                 
مرتجع و آدمکش ناتو که هيچ                       
همسویی ای با منافع توده های                     
کارگر و زحمتکش در هيچ نقطه ی         

در مورد ليبی هم باید          .  دنيا ندارند  
گفت؛ بر همگان روشن است که                
مردم زحمتکش ليبی به خيابان ها             
نریختند تا حکومت عشایری و                   
قوانين ارتجاعی اسالمی ضد زن را       
با کمک غرب و ناتو و واگذاری                
بيش از یک سوم نفت ليبی به                        
کشوری مانند فرانسه را جایگزین           

 . حکومت عشيره ای قذافی کنند

 

عصيان مردم ليبی به خاطر تالش            
برای برون رفت از اختناق و                       
دیکتاتورى و نابرابری های شدید            

. اقتصادی و رسيدن به آزادی بود       
این تنها خال آلترنتاتيو متناظر با           
خواستهاى واقعى مردم محروم            
ليبى است که به مرتجعين تا                     
دیروز همکار قذافى و عشایر                
رقيب ميدان دهد که مثل خمينى             

شعارهاى .  شوند"  رهبر انقالب  "
اوليه اعتراضات مردم ليبی عليه         
حکومت فاسد قذافی و دیکتاتوری      

در شرایطی که   .  عشيره ای او بود   
حکومت قذافی، کمر همت به                 
سرکوب شدید مردم بست، مردم          
که اکثریت غير مسلح بودند و                 
توانایی خلع سالح پادگان ها را             
نداشتند، مسئله کشتار مردم ليبى          
توسط قذافى با هواپيما و بمب یک       

. معضل جدى و فورى شد                        
اپوزیسيون بورژوائى موقعيت را      
غنيمت شمرد و به سياست                        
تقاضای کمک از دولتهاى غربى        

تسليم نشدن قذافی         .  متوسل شد    
جنایتکار و سرکوب خونين مردم،     
به همراه درخواست اپوزیسيون          
بورژوائى براى کمک از غرب و      

 بهانه را دست دولتهاى                    ،ناتو
غربى داد که با تبليغات دروغين          

دخالت "و کثيف خود تحت عنوان       
و در حقيقت دخالت    "  بشر دوستانه 

براى بشرکشی به جنگ ليبی                  
دولتهاى غربى اگر واقعا         .  برود

ميخواستند از کشته شدن مردم               
 ،ليبى توسط قذافى جلوگيرى کنند       

ميتوانستند فقط مانع پرواز                       
هواپيماها شوند و تعيين تکليف              
مردم با قذافى را به خودشان                    

اما مسئله دو روزه تغيير      .  بسپارند
کرد و ممنوعيت پرواز به حمله            
نظامى همه جانبه و همراه با                    
اپوزیسيون اسالمى و تا دیروز             

در .  در دولت قذافى جوش خورد       
این شرایط بود که سالح در                      
اختيار نيروهاى اپوزیسيون                   
بورژوائى قرار گرفت و غرب             
بدون اینکه خود را درگير جنگ          
زمينی کند با بمباران هوایی و                
خالی کردن هزاران بمب بر سر           
مردم توانست اشک تمساح برای         

این پروسه     .  مردم ليبی بریزد        
مردم ليبى را بدرجه زیادى از               

پروسه 
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دولتهاى غربى  .  سياسى قيچى کرد  
با حمله به ليبى و شاید فردا                         

 هم در تحوالت خاورميانه      ،سوریه
و شمال آفریقا با اتکا به جنگ                  
دخالت ميکنند و هم تالش دارند تا         
تبعات ناشی از بحران اقتصادی            
سرمایه داری که چند سال است             

 ،این نظام را تا لب گور برده است       
از طریق غنائم جنگى و از جمله           
نفت ليبی تا حدودی برطرف                    

 .نمایند

 

یکی از ضعف های اساسی که در        
تحوالت کشورهای شمال افریقا و       
خاورميانه به روشنی مشهود بود،       
فقدان احزاب و جریاناتى بود که            
بتوانند این اعتراضات                                 
آزادیخواهانه و برحق را به                      

مردم به         .  پيروزى برسانند        
پاخواسته عليه دیکتاتورى و فقر و      
فساد اعتراض داشتند و برای                  
رسيدن به آزادی و برابری تالش         

اما فقدان تشکلهاى انقالبى      .  کردند
که این نيروى معترض را رهبرى      

 ماحصل تاکنونى     ،و سازمان دهد    
این خيزشهاى توده اى را که ثمره        
تالش توده های زحمتکش و                     
کارگر است به جيب بخشى دیگر         
از ارازل و اوباش طبقه حاکم                  

این ضعف در   .  سرازیر کرده است  
تحوالت مصر و تونس و ليبی و            
دیگر کشورها به روشنی مشهود          

اما نباید وجود دیکتاتوری و     .  است
خفقان سياسی در این کشورها را          
در طول چند دهه ی گذشته نادیده          
گرفت که خود این دليل یکی از               
اصلی ترین دالیل عدم تشکل یابی       
و تحزب طبقه ی کارگر و دیگر             
اقشار زحمتکش در تشکل های             

 .رادیکال شان است

 

آنچه امروز در ليبی بعد از قذافی          
شکل گرفته چيزی جز ارتجاع               
محض به سرکردگی ناتو و                       

مقایسه .  دولتهاى غربى نيست          
دوران قذافی و شورای انتقالی                
ليبی به ریاست مصطفی                             

 اگر موردى داشته                ،عبدالجليل
 اینست که حکومت کنونى            ،باشد

 

 ...دمکراسی ناتو و آينده ليبى  

اگر .  ادامه حکومت قذافى است    
مردم نتوانند مجددا خود را                
بسيج کنند و عليه این مرتجعين       
بميدان آیند و سرنوشت شان را       

 بدون شک بعد از          ،رقم بزنند  
مدتی که شرایط به حالت عادی      
برگردد، با خود خواهند گفت           
که دوران قذافی جالد و                        

همين مسئله  .  جنایتکار بهتر بود  
مردم .  در عراق اتفاق افتاد            

زمانی که جنگ عراق را                   
 تبعات جنگ هر        ،ویرانه کرد  

 ،روز آنها را به عقب تر برد            
باعث شد که در منطق مقایسه          
اى خود بگویند دوره صدام               

این البته از نتایج           .  بهتر بود   
شکست یک جنبش و یا                         
سرکوب و یا منحرف کردن              

 . آنست
 

 با   ،نمونه حکومت جدید ليبى        
وعده اسالمى کردن و آزادى           
چند همسرى و قوانين عهد                 

 بار دیگر نشان داد پشت          ،بوق
وعده دمکراسى چى خوابيده            

 نسلها  ،است؛ جامعه اى ویران     
 حکومتى  ،تاوان جنگ را دادن    

 و  ،مرتجع تر و عشيره اى تر         
نمونه حکومتهاى کنونى در             

اینها .  عراق و افغانستان و ليبى    
نشان ميدهد که حکومت های           
دست ساز غرب و وعده                      

 ،آوردن دمکراسى دقيقا چيست     
چقدر سرخوردگی برای مردم        

 تا چه اندازه            ،در پی داشته       
مطالبات واقعى مردم را عقب         
رانده و به آنها قالب ارتجاعی          

 شورای انتقالی ليبی      .داده است 
اگر از حکومت قذافی مرتجع          
تر، دست راستی تر و ضد زن        
تر نباشد، بدون شک بهتر                   
نيست و همين االن در تالش             
است تا قوانين شریعت اسالمی       
که چيزی جز ضدیت با                        
انسانيت و حقوق زن نيست را         

 . پياده کند
 

مسئله ی دیگر که حائز اهميت        
است شروع موجی از                           
اعتراضات توده ای و از پایين        

٢٢٧شماره   
در کشورهای سرمایه داری است            
که خود عرصه را بر کشورهای               
عضو ناتو و اتحادیه ی اروپا و جی         
هشت و جی بيست و غيره تنگ                  
کرده و این اعتراضات می رود تا            
مرز تمام کشورها را در هم نوردد           
و آینده روشن تری را جلو روی                 
اعتراضات کنونى مردمی قرار                

 این اعتراضات نشان ميدهد که       .دهد
حکومت های بورژوایی حتی در             
پيشرفته ترین شکلشان به دليل                    
تقابلشان با منافع اکثریت مردم و                
دفاع از حقوق اقليتی ناچيز که از              
طریق کار دیگران زندگی می کنند          

مارکس آنها را در کاپيتال به               (و   
دليل اینکه از کار دیگران می                      

" انگل"خورند و خود کار نمی کنند        
، از جانب جنبش          )نام نهاده است      

طبقات پایين یا همان جنبش اشغال            
 درصدی ها نام            1وال استریت        

گرفته و جنبش طبقه ی مزدبگير و           
 درصد نام    99کارگر جامعه جنبش      

 آینده ی روشنتری را          ،گرفته است  
جلو روی اعتراضات مردمی قرار         

باید این جنبش را تقویت       .  داده است 
کرد و به شيوه ی سازمان یافته تر             
به جنگ بورژوازی در هر نقطه              

 .دنيا رفت
 

این جنبش اگر بتواند مراحل                    
تشکل یابی را به شيوه مبارزات           
توده ای و ميليونی در پيش گيرد           
و پرچم طبقه کارگر آگاه و                        
متشکل را باال ببرد و مطالبات               
این طبقه را عموميت دهد، بی                
شک می تواند برای آینده                           
کشورهایی هم چون ليبی و مصر        
و تونس و سوریه و ایران که                   
تحوالت و اعتراضات مردم در            
آنها نيمه کاره مانده و به فرجام               

 را به سرانجام               ،نرسيده است    
 ما به مثابه فعالين حزب             .رساند

اتحاد کمونيسم کارگری خود را            
همسو و هم منفعت با کارگران و          
کمونيستها و آزادیخواهان در                 
اعتراض به نظام سرمایه داری            
در هر نقطه دنيا می دانيم و                       
همواره تالش خواهيم نمود در هر      
نقطه این کره خاکی برای انقالب         
کارگری و استقرار سوسياليسم            
متحد و همصدا با کارگران و                  
کمونيستهای دیگر کشورها                     

 . *مبارزه کنيم

 

 آذر ماجدی 
 در مصاحبه با تلويزيون انديشه

 

 

آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن، در مصاحبه ای با                                   
تلويزيون انديشه، برنامه ای از منوچهر گنجی، درباره مبارزات                

 .زنان در ايران برای حقوق برابر شرکت خواهد داشت
 

 و نيم عصر    ۶ و نيم تا     ۴ نوامبر ساعت    ۶اين برنامه روز يکشنبه     
 و نيم صبح دوشنبه بوقت       ٣ و نيم تا      ١بوقت لس آنجلس برابر با       

اين برنامه در روزهای      .  اروپای مرکزی بصورت زنده پخش شد         
 بعد از ظهر بوقت لس آنجلس و پنجشنبه          ۴ تا   ٢ نوامبر   ٧دوشنبه  

 ۵ تا   ٣ صبح بوقت لس آنجلس برابر با          ٨ تا   ۶ نوامبر ساعت    ١٠
 .بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی تکرار خواهد شد

 

عالقمندان را به تماشای اين برنامه و ارسال سواالت و نظراتشان             
 .دعوت ميکنيم

 

 سازمان آزادی زن
 ٢٠١١ نوامبر ٢
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در کشوری که در آن چشم به                   
جهان گشودم همه چيز از قبل بنا            
به قوانين از پيش وضع شده از                
سوی حاکمان مستبد، زن ستيز و          

 با صنعت مذهب              ،ضد بشری    
دختران و   (اسالم بر سرنوشتمان       

از همان شروع زندگی             )  زنان
چنگ انداخته بود، بدون اینکه                
هيچ نقشی در وجود همچون                     

 .قوانينی داشته باشيم

 

 شادی و آسایش و        ،اسالم و سنت   
امنيت در هر مرحله از زندگی را         

جامعه ای به       .  از ما سلب کرد         
 .شدت سنتی با بافت عشيره ای              

پرداختن به شناخت همه جانبه و            
گویاتر کل نظام بعث ایسم تا اسالم       
سياسی که تحت عنوان دمکراسی        
و سکوالریسم چند سالی است که          
احزاب ناسيوناليست سکاندار آن         
هستند مسلما در این شرح کوتاه             

اما می تواند تصویری     .  نمی گنجد 
کلی از آنچه باشد که لحظه لحظه           
شادی و امکانات یک زندگی آرام،      
برابر و انسانی را از امثال من و            

 اگر    .همنوعان من ربوده است           
ميگویيم صنعت مذهب و اسالم              

 ،سياسی سيستمی است ضد انسانی    
بدین معناست که تاریخا بنياد آنها          
بر اساس تبعيض، نفاق، چند                    
دستگی، غارت و چپاول ثروت و        
سامان جامعه استوار بوده و                     

 . هست

 

. ابتدا از تبعيض جنسی بگویيم               
سيستمی که در آن زن نه تنها با               
هم نوع خود برابر نيست بلکه                 
برده و ملک مرد محسوب ميشود         
و از جایگاه، شان و منزلت                        

در دین   .  انسانی برخوردار نيست    
قران ((اسالم بنا به نص صریح             

آمده که زن نصف مرد            ))  مجيد
حق و حقوق دارد و ارث به وی              
تعلق ميگيرد، در امر شهادت دو           
زن در مقابل یک مرد دارای حق          

 دختران از کودکی به               .مساویند
خاطر تاکيد قران بر برتری مرد           

 

 زنان و اسالم سياسى در عراق
 

 داليا علی سعيد

بر زن توسط والدینشان ختنه            
ميشوند و تا آخر عمر بایستی با   
فلج جنسی زندگی کنند چرا که         
حدیث است زنی که ختنه نشده        
باشد غذای دست پختش حرام           

 .است

 

زن به تنهایی حق سفر ندارد             
چرا که از دیدگاه اسالم زن                

. بشمار مياید   ))  ناموس مرد   ((
حق تصميم گيری در مورد               

ظاهر و      (امورات شخصی           
نيز از او باز ستانده           )  پوشش

. ميشود و در آن تداخل ميکند           
یعنی حق کوتاه کردن مو و                
اصالح صورت را ندارد چرا         
که حرام است و در انتخاب                
لباسش که اصال حق ندارد هيچ       
به اجبار باید حجاب بر سر                 

در صورتی که حجاب از       .  کند
نظر من نماد بردگی و به انقياد        

 به عبارتی     .کشيدن زنان است    
دیگر همين سيستم بشدت                    
ارتجاعی که بر جامعه تحميل          
شده ابعاد مناسبات بخصوص         
ما زنان را از هر لحاظ از                   
پوشش گرفته تا همه زندگى              
زیر ذره بين قرار داده که نه              
تنها حق و حقوقی برای زنان           
قایل نيست بلکه احساس بردگی     
 .را در ما بيشتر نهادینه ميکند

 

این نظام با دیدگاه عصر                       
حجری خود از زن برده ای               
ميسازد که باید مدام تحت                    
فرمان مرد باشد، همين نگاه              
تبعيض آميز پایه دیگر جنگها          

اساسا در این          .  را ميگذارد    
سيستم مذهبی سرمایه دارى             
چون زن وابستگی شدید مادی        

 بنابراین امکان و     ،به مرد دارد  
فرجه های ابزار وجود را در           
عرصه های اقتصادی از وی          
سلب نموده و به تبع آن در                   
عرصه سياسی و اجتماعی نيز       
جایگاه وی به عنوان درجه دو         

 زن در    .و سه تقليل پيدا ميکند       

٢٢٧شماره   
جوامع سکوالر و دمکرات با                       
تبعيضی که در کل این نظام به وی           
روا داشته ميشود، از جمله بار کار          

 در دوره بحرانى بيش از             ،خانگی
بقيه از توليد و کار به بيرون پرت             

این امر موجب شده که                .  ميشود
بخش عظيمی از زنان به کنج خانه           

تازه آن بخش هم که            .  رانده شوند  
وارد عرصه اجتماعی شده، و یا                

 غالبا   ،موقعيت خود ر هنوز دارند         
شغلهای خدماتی به آنها تعلق                        

آنهم در ازای کار مساوی         .  ميگيرد
 .با مردان و گرفتن دستمزد نابرابر

 

حال با چنين وصفی اگر پدیده های           
بيکاری زنان، قتل ناموسی، باال                
گرفتن آمار طالق، عدم امکان                    

 گسترش خشونت، فشار و         ،ازدواج
 بافت  ،شکنجه های روحی و جسمی     

سنتی خانوادگی طایفه ای و دهها               
آسيب اجتماعی حاد دیگر را به این          

 شاید هنوز گوشه      ،پدیده ها بيافزایيم   
ای کوچک از مصيبتهای جهنمی             
باشد که حکومت اسالمى عراق بر          
ما دختران و زنان تحميل نموده                  

من هم تمامی این موارد از            .  است
احجاف و آزار و اذیت،                                    
نابرابریهایی که ناشی از وجود                  

 در کشور      ،چنين حکومتهایی است     
اسالم زده عراق چه در دوران                    
رژیم صدام و چه در این دوران                  
نزدیک به دو دهه از حاکميت                      

)) اقليم کردستان  ((احزاب کرد در        
را با پوست و استخوان درک و                   

این بی حقوقی نسبت     .  لمس کرده ام   
به زنان در خانواده، مدرسه،                       
دانشگاه، محيط کار، ارگانها و                    
نهادهای دولتی و غير دولتی و کليه         
عرصه های مناسبات اجتماعى سایه     

این سيستم در هم         .  انداخته است  
تنيده اسالمی در صدد بوده با تمام        
ابزارهای ممکن از زنان که                    
نصف جامعه بشمار می آیند                    
موجودی ناتوان و بی اراده                      
درست کند که بشدت در رنج بسر        

 .می برند
 

با توجه به این شناخت و درک                
واقعی از دین اسالم به این نتيجه           
می رسيم که نه تنها دکان صنعت         

 نه تنها     ،دین اسالم را باید بست         
باید دستش را از زندگى مردم                 

 بلکه قوانين اش را             ،کوتاه کرد   
. باید به زباله دان تاریخ انداخت           

این سرمایه دارى و دمکراسى              
امروز است که براى سرکوب               
برابرى زن و مرد و براى                         
سرکوب آزادى به مذهب و                       

این افعى   .  صنعت دین نياز دارد      
را به جان ما انداخته اند تا                          

باید کليه     .  زورگوئى برپا باشد       
ادیان و مذاهب را افشا و رسوا               

باید براى رهائى با بر                       .کرد
افراشتن پرچم سرخ سوسياليزم            
گام در راه آزادی و برابری و                 

  *.جامعه اى انسانى نهاد

۵صفحه   

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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بهره "در مراسمی تحت عنوان             
برداری از مجتمع آموزشی و                 

در روز     "  پرورشی یاس نبی         
 ،       1390دوشنبه دوم آبان                     

حميدرضا حاجی بابایی وزیر به           
اصطالح آموزش و پرورش رژیم      
اسالمی در حضور احمدی نژاد            
تير خالص زن به ارائه گزارشی         
در خصوص نوسازی و مقاوم                

 . سازی مدارس، پرداخت

 

بحث نوسازی و مثال مقاوم سازی        
مدارس از سوی دستگاههای رژیم     
اسالمی، تداعی کننده نام یک                  
تعداد شرکتهای انگلی، مفتخور و        
جنایتکاری است که طی چند سال         
گذشته از سوی دستگاه ضد                       
آموزش و ضد حرمت انسانی با             
نام بی مسمای آموزش و پرورش،       
مشغول تنها کاری که نيستند همان       
مقاوم سازی این مدارس است که          
محل تحصيل ميليونها نفر دانش            
آموز خردسال و نوجوان و جوان         

شرکتهایی که مالکين آنها         .  است
بدون تردید، با یک یا چند حلقه                
واسطه فاميلی و دوستی، به                      
جنایتکارانی از نوع حاجی بابایی        
و یا معاونان این مزدور و یا این             
و آن نماینده مجلس و از این دست         

نشر آگهی   .  ارازل، متصل هستند    
های مناقصه در این ارتباط در               
روزنامه های رژیم، فقط طی                  
کردن مراحل بوروکراسی اداری       
رایج برای پروسه اخذ ضمانت              
نامه های مرتبط با این گونه                      

تنها .  قراردادها از بانکها است           
مقوله ای که در این زد و بندها                 
تحت عنوان قرارداد نوسازی و             
مقاوم سازی از سوی کارفرما                

سازمان نوسازی و مقاوم سازی         (
و مجری مطرح نبوده و       )  مدارس

نيست، اصل نوسازی و مقاوم                 
عناوینی از   .  سازی مدارس است    

این قبيل، شيوهایی برای تقسيم               
پول های هنگفتی است که می                  
بایست به جيب های گشاد سرمایه        
داران و مزدوران وابسته آنها در          

 . این شرکتها واریز گردد

 

 چپاول حکومتى 
 تحت عنوان نوسازى مدارس

 

 پدرام نوانديش

نگاهی به ضمانت نامه های             
صادره برای شرکت در                      
مناقصه این شرکتها توسط                 
بانکها و مراجعه به گزارش             
اطالعاتی این شرکتها، گویای        
این واقعيت است که بسياری از   
این شرکتهای انگلی و دزد و            
کالش، حتی در زمينه ساخت          
یک مدرسه مطابق با                             
استانداردهای متناسب با مناطق    
زلزله خيز، نه ربطی داشته و          
نه پيشينه ای در این زمينه                   

برای نمونه می توان به       .  دارند
نام چند شرکت بخصوص که           
در بانکهای تجارت و ملت، به        
همين منظور و تحت این                      
عنوان ضمانت نامه های                    
مناقصه و نيز ضمانت نامه               
های مرتبط پس از انعقاد قرار         

. داد اخذ نموده اند، اشاره کرد         
رئيس بانک تجارت شعبه آیت        
اهللا کاشانی تهران که از                        
مزدوران رژیم و از عمده                  
سرکوبگران تظاهرات های            

 ، است     1388خيابانی سال           
برای  شرکت ابنيه سازان و              
چند شرکت اقماری آن فقط طی      

 ضمانت نامه   50 ماه بالغ بر      6
. از این نوع صادر نمود ه است      

محمد ابراهيم اسالمی، مزدور       
قداره بند رژیم که از طریق               
حراست بانک و بسيج به پست        
ریاست شعبه منصوب گردیده،      
شریک در بسياری از این گونه      

نکته جالب     .  قراردادها است    
توجه این است که پایان پروژه        
های تحت عنوان مقاوم سازی         

 2مدارس به فاصله کمتر از              
ماه  توسط این شرکتها اعالم             

با مراجعه به            .  شده است     
مدارسی که اعالم نوسازی و           
مقاوم سازی در آنها شده است،       
در خواهيم یافت که نهایت                  
پروسه مسخره مثال نوسازی و       
مقاوم سازی مدارس این                      
شرکتهای دزد و کاله بردار،            
مقداری گچ کاری و نقاشی در         

بابت .  و دیوار آنها بوده است         
این  پروژه ها صدها ميليون              

٢٢٧شماره   
. تومان پول به جيب زده و می زنند         

وقتی مزدور و شکنجه گری به نام           
محمد ابراهيم اسالمی که در خيابان        
های تهران به سرکوب تظاهر                    
کنندگان ميرود و به واسطه صدور          
ده ها ضمانت نامه بدون وثيقه، در           

 دستگاه آپارتمان    3کمتر از چند ماه       
در مناطق سازمان برنامه و بودجه          
و شهرهای شمالی خریداری می               
کند، کليت اجرای مقوله نوسازی و         
مقاوم سازی مدارس از سوی                       
دستگاههای دزد رژیم، مسخره،               
پوچ و دروغ بزرگی بوده و خواهد          

حتی اگر گزارش از پی                    .  بود
گزارش تهيه و به جنایتکارانی از             
نوع خود و احمدی نژاد تير خالص         
زن، برای فریب و تحميق افکار                
عمومی و توده های مردم ارائه                  

 .دهند 

  

بازرسينی که می بایست پایان کار           
پروژه را اعالم کنند، مفتخوران و           
دالالنی هستند که واسطه برنده شدن       
این شرکتها در مناقصه هایی از این        

این بازرس ها،  گاه        .  دست ميشوند 
خود از سهام داران عمده این                        
شرکتها بوده و یا به نحوی سهيم در          

کارگران هميشه   .  منافع آنها هستند     
اولين قربانيان دزدی آشکار                         

. صاحبان این شرکتها بوده اند                     
کارگرانی که همان دستمزد                          
ناچيزشان با تاخير و به صورت                
چکهای بلند مدت پرداخت می شود         
و پس از هر پروژه، تا اجرای                      
پروژه بعدی، هيچگونه دستمزدی           

ادامه چنين پروسه                    .  ندارند
غارتگرانه و جنایت کارانه ای از             
سوی نظام مبتنی بر سود و مالکيت         
خصوصی بر ابزار توليد و رژیم              
اسالمی آن، نه تنها کارگران و                    
خانواده های آنان که قربانيان                       
هميشگی آن هستند، بلکه صدها                 
هزار دانش آموزی را نيزشامل                 
ميشوند، که با بروز کوچکترین                 
زلزله ای مدارس محل تحصيل آنها        
که اکثرا در  مناطق فقير نشين                     
تهران و شهرهای بزرگ واقع                    
است، مدفن هميشگی آنان خواهد              

 .شد

  

زلزله شدید شهر وان در ترکيه،                 
زنگ خطر بزرگی برای مردم                  
آزادی خواه و برابری طلب ایران            

این در حالی است که             .  می باشد   
 سال حکومت اسالمی      33قریب به    

در ایران نشان داده  که جان                      
انسانها در این رژیم از کمترین             
درجه اهميت نيز برخوردار نبوده      

رژیمی که براحتی آدمها    .  و نيست 
را به جرم مطالبه حقوق انسانی            
شان سالخی می کند و بساط قتل           
عمدش را به محالت و چهار                   
راهها کشانده است، رژیمی که             
ميلياردها دالر خرج پروژه های         
نظامی و هسته اش ميکند و                      
حاضر است چند ميليون دالر                 
برای یک عمليات تروریستی                

این رژیم و تمام              .  هزینه کند    
باندهای سبز و زردش، هيچ                    
ربطی به حداقل ایمنى و زندگى            
مردم ندارند چه رسد به اجرای              
شيوه های علمی مقابله با زلزله و        

ادامه رژیم  .    حوادثی از این قبيل   
اسالمی  یعنی ادامه غارتگریها و        
بی توجهی به جان ميليونها انسانی     
است که در ایران تحت حاکميت           

. رژیم اسالمی محبوس هستند               
دولت های سرمایه داری و                       
خصوصا از نوع رژیم اسالمی و        
رژیم اسالمگرای ترکيه، دولت            
هایی هستند  که جان مليونها                    
انسان کمترین ارزشی برای آنها          
نداشته و ندارد و در صدر                         
بيشترین متعرضين به حقوق                  
انسان و مردم فقير و گرسنه قرار        

  . داشته و دارند

 

برای قطع دست این شرکتهای               
انگلی که جان صدها هزار انسان        
دانش آموز، پشيزی برای آنها                
ارزش ندارد و نوسازی و مقاوم           
سازی مدارس، فقط عنوانهایی             
است که بر قراردادهای دزدی              
منعقده ميان خود و رژیم اسالمی         
شان گذارده اند، بایستی به طور           
قاطع رژیم اسالمی را به زیر                 

با این هزینه هایی که تا               .  کشيد
اکنون تحت این عناوین توسط این       
جنایت کاران به غارت رفته                    

است، ميشد       
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چندین و چند بار این مدارس را ساخت و            
حتی به تعداد زیادتری مراکز آموزشی با          
امکانات وسيعتری برای چند برابر                       

با .  جمعيت فعلی دانش آموزان ایجاد کرد        
وجود و تداوم حکومت سرمایه داران                  
اسالمی، چندین برابر این مبالغ تحت این           
عنوان و عنوان های مشابه  به غارت می          

اما نه از استحکام مدارس خبری              .  رود
خواهد بود و نه کمترین مقاومتی در مقابل        
زلزله هایی به مراتب در مقياس ریشتر              
کوچکتر از زلزله اخير شهر وان در                    

 .. ترکيه  ایجاد خواهد شد

  

 ،برای ایجاد پایه های یک زندگی آزاد                
برابر و مرفه و انسانی، با به زیر کشيدن            
این رژیم ميتوان و باید وارد فاز تقابل با              
پدیده های طبيعی و ناگزیری چون زلزله          

 . *و رانش زمين و سيل گردید

 

چپاول حکومتى تحت 
عنوان نوسازى 

 ...مدارس 

٢٢٧شماره   
 

 کارگران شهرداری شهريار کرج
 ! يکماه دستمزد معوق

 

 نفر از کارگران بخشهای مختلف شهرداری شهریار کرج، اندیشه             1200 بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
تا امروز دهم آبانماه هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مهر ماه را               ...  فاز یک و وحيدیه و    

اعتراض و خواست کارگران برای دریافت دستمزدهای مهر ماه تا امروز عمال بی               .  دریافت نکرده اند  
حسينی از اوباش حکومت اسالمی و ریيس شهرداری شهریار کرج به همراه دیگر                   .  نتيجه بوده است   

عواملش با کارشکنی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نموده و در مقابل با تهدید کارگران                               
 . ناراضی و معترض به اخراج حق سکوت ميگيرند

 

برای تامين    ، نفر انسان  4000 نفر کارگر محروم  و زحمتکش به همراه خانواده هایشان بالغ بر               1200
اجاره خانه، درمان و بيماری و خوراک و نان شب و بسياری از نيازهای ابتدایی و روزمره زندگيشان                   

در اینجا خبری حتی از پرداخت دستمزدهای ناچيز و حداقل امکانات                    .  بالتکليف و معطل مانده اند       
 با باال   ،در مقابل ارازل دزدی امثال حسينی با ریش و عبا و عمامه و تسبيح و ذکر خدا                    .  زندگی نيست 

 و به بهای گرسنگی دادن          ، با تحميل فقر و انواع محروميت و تحقير               ،کشيدن دستمزدهای کارگران   
 . خانواده های کارگری بساط لفت و ليس شان برقرار است

 

 هزار تومانی    330نفر کارگران شهرداری شهریار کرج  با قراردادهای یکساله و دستمزدهای             1200
 .در شرایط کار شبانه روزی و طاقت فرسا مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ١١ – ٢٠١١ نوامبر ٢

 

 کارگران شرکت آتی طرح
 !  ماه دستمزد معوق2اخراج از کار، 

 

 نفر از کارگران شرکت آتی طرح تا امروز نهم آبانماه بعلت کارشکنی سليمی مدیر شرکت و همدستانش دستمزدهای                    200 بيش از    ،بنا به خبر دریاقتى   
عوامل کارفرما  .   نفر از کارگران از کار اخراج شده اند         5 همينطور طی دو هفته اخير به دستور سليمی            .دو ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده اند         

 ،اما بنا به گفته یکی از کارگران شرکت       .  ظاهرا بی هيچ دليل و بهانه ای اقدام به اخراج کارگران نموده اند و فقط اعالم داشته اند به شما نيازی نداریم                       
  .دليل این اخراجها اعتراض کارگران به دستمزدهای ناچيز و معوق شده و شرایط بسيار سنگين و طوالنی کار بوده است

 

امنيت .  کار بسيار سنگين و زمان کار طوالنی است        .  دستمزدها بسيار اندک و ناچيز است و به موقع پرداخت نميشود           :  یکی از کارگران شاغل ميگفت    
این ندارى و گرانى کمر        .  کارگران کلى قرض و بدهکاری باال آورده اند و زندگى شان نميچرخد                    .  شغلی نداریم و مرتب به اخراج تهدید ميشویم             

 .  به ما ميگویند پول نيست و بحران است ولى خودشان ميليارد ميليارد ميخورند. کارگران را شکسته است

 

 صبح  8 هزار تومانی و ساعت کاری از         300 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای            200شرکت ساختمانی آتی طرح با بيش از         
 مجری انواع پروژه های بزرگ         ، عصر تا شب و کار درهمه ایام تعطيل بنا بر نياز و سود جویی کارفرما                        5 عصر و انجام اضافه کاری از            5تا  

دو مجتمع بزرگ ساختمانی قوه قضایيه حکومت جنایتکاران اسالمی در ميدان پونک و خيابان اشرفی تهران از                  .  ساختمانی در سطح شهر تهران است     
 . پروژه های در حال احداث ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ٩ – ٢٠١١ اکتبر ٣١

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


